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ABSTRAK 

Restrukturisasi hutang merupakan beban keuangan yang ditanggung oleh 
suatu perusahaan hasil dari adanya perubahan perjanjian hutang-piutang antara 
pihak debi/ur (perusahaan peminjam modal) dengan pihak kredi/ur (pemberi 
modal), karena debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran kewajiban
kewajibannya. Langkanya likuiditas, modal kerja yang rendah, makin tingginya 
biaya operasional dan laba yang negatif, merupakan faktor-faktor penyebab 
memburuknya kinerja keuangan perusahaan, implikasi dariketerpurukan 
perekonomian akibat krisis nilai tukar di kawasan Asia Tenggara sejak 
pertengahan tahun 1997. Penelitian ini bertujuan untuk: mengevaluasi efektifitas 
dari pelaksanaan restrukturisasi hutang. Peneliti mengambil judul ini karena 
peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan restrukturisasi hutang yang efektif dan 
konsisten akan dapat membantu perusahaan memulihkan kinerja keuangannya, 
khususnya kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak kreditur. 

Evaluasi terhadap efektifitas dari pelaksanaan restrukturisasi hutang yang 
dilakukan PT. X menggunakan teknik analisis rasio. Pengukuran rasio-rasio 
keuangan ini diambil dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi). Rasio
rasio keuangan yang diukur adalah likuiditas. leverage, aktivitas, dan 
profitabilitas. Pemilihan atas rasio-rasio keuangan tersebut disesuaikan dengan 
tujuan penelitian yaitu menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi dalam 
kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah dimulainya program 
restrukturisasi hutang. Hasil dari pengukuran tersebut digunakan sebagai pedoman 
bagi manajemen perusabaan dalam mengevaluasi kembali apakah strategi dan 
perencanaan yang diimplementasikan untuk melaksanakan restrukturisasi hutang 
telah berjalan secara efektif. 

Dari basil penilaian atas analisa rasio pada PT. X menunjukkan kondisi 
keuangan yang membaik dibandingkan dengan tahun-tabun sebelum dimulainya 
program restrukturisasi hutang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
restruktwisasi hutang untuk: tahun-tahun yang diperbandingkan telah berjalan 
efektif sebagaimana telah menjadi tujuan dari dipilihnya program pemulihan 
kinerja keuangan ini. Meskipun mempunyai kecenderungan membaik secara 
internal pada angka rasionya, kondisi PT. X bila dibandingkan dengan perusahaan 
sejenisnya bisa dibilang lebih buruk, terutama pada rasio leverage dan 
profitabilitas. Akan tetapi hasil peniiaian rasio keuangan tersebut tidak bersifat 
mutlak dan hanya merupakan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan 
prestasi perusahaan. Pelaksanaan restrukturisasi hutang yang efektif dan konsisten 
akan dapat memulihkan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan 
cepat dan tepat. Restrukturisasi hutang perusahaan-perusahaan merupakan salah 
satu kebijaksanaan utama yang merupakan langkah-langkah strategis pemerintah 
Indonesia dalam rangka memulihkan perekonomian nasional. 
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